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ФЛУРОСТАР 200 / FLUROSTAR 200
ХЕРБИЦИД ПОД ФОРМАТА НА ЕМУЛСИОНЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА
КОНТРОЛ НА ШИРОКОЛИСТНИ ПЛЕВЕЛИ В ОБИКНОВЕНА И ТВЪРДА ПШЕНИЦА, РЪЖ,
ЕЧЕМИК, ОВЕС И ЦАРЕВИЦА

GHS07

H304
H315
H319
H336
H410
P280
P337+P313
P501
P403+P233
P301+P310
P331
EUH401
SP1

SPe2

GHS08

GHS09

ОПАСНО!

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните
пътища
Предизвиква дразнене на кожата
Предизвиква сериозно дразнене на очите
Може да предизвика сънливост или световъртеж
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, защитни очила,
предпазна маска за лице
При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ
Съдържанието/съдът да се изхвърли в съотвествие с националните
разпоредби
Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно
затворен
ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар
НЕ предизвиквайте повръщане
За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте
инструкциите за употреба
Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не
се почиства използваната техника в близост до повърхностни води/Да се
избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)
Да не се прилага при алкални почви с цел опазване на подпочвените
води/водните организми.

FLUROSTAR 200

September 2015

1

ФУНКЦИЯ НА ПРЗ: вегетационен системен хербицид
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: 200 г/л флуроксипир
Химическо наименование на а.в. (IUPAC): 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacetic
acid
Химична група: пиридини
Произход на активните вещества: Глобахем, Белгия
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: ЕК – емулсионен концетрат
КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: втора професионална - продукт, който може да се прилага
от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията.
КАРАНТИНЕН СРОК: 60 дни
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ
ФЛУРОСТАР 200 е вегетационен системен хербицид, който се абсорбира най-вече от
листата (и само частично от корените) и бързо се разнася чрез флоема и ксилема в
цялото плевелно растение, включително меристема. Продуктът действа на процеса на
делене на клетките и нарастването, нарушавайки нормалното развитие на плевелите.
Първите симптоми се проявяват след няколко дни, а пълния ефект се наблюдава след
няколко седмици.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ
Лепка (Galium aparine), Фасулче (Polygonum convolvulus), Повитица (Convolvulus arvensis),
Звездица (Stellaria media), Просфорник (Abutilon theophrasti), Бутрак триделен (Bidens
tripartite), Дребноцветно чадърче (Calystegia sepium), Лапад, Киселец, Козя брада (Rumex
spp.), Черно куче грозде (Solanum nigrum),Тученица (Portulaca oleracea), Врабчови чревца
(Stellaria media), Абутилон (Abutilon theophrasti).
РАЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА в Р. България със Заповед на Изпълнителния директор на
БАБХ № РД 11-987/10.06.2015 г. и Разрешение за пускане на пазара и употребата на ПРЗ
№ 1317-ПРЗ/ 21.07.2015 г.

РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА:
Култура

Контролирани
плевели

Доза

Момент на приложение

Работен
разтвор/дка

обикновена и
твърда пшеница,
ечемик, ръж и
овес

Широколистни
плевели

90 мл/дка

след поникване на плевелите
и фаза на културата ВВСН
12-45 (разтворени 2 листа късна фаза на вретенене:
влагалището на флаговия
лист е издуто)

30-40 л
вода/дка

царевица

Широколистни
плевели

50 - 70
мл/дка

след поникване на плевелите
и фаза 2-6 лист на
царевицата (ВВСН12-16)

30-40 л
вода/дка

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Обикновена и твърда пшеница, ечемик, ръж и овес: ФЛУРОСТАР 200 се прилага след
поникване на плевелите в доза 90 мл/дка с 30-40 л вода/дка. Когато се прилага в
комбинация с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели)
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дозата трябва да се намали до 70 мл/дка. При посочените дози на ФЛУРОСТАР 200,
подсяване с бобови култури може да се извърши 10 дни след третирането.
Царевица: ФЛУРОСТАР 200 се прилага след поникване на плевелите в доза 50 до 70
мл/дка с 30-40 л вода/дка. За контрол на многогодишни плевели дозата може да бъде
завишена до 100 мл/дка, като се раздели на две третирания. ФЛУРОСТАР 200 не може да
се прилага след 6-ти лист на царевицата.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:
Препоръчаните дози се прилагат с 30-40 литра вода за декар. Пръскачката трябва да
бъде чиста, изправна и добре калибрирана. Напълнете половината от резервоара на
пръскачката с вода, прибавете необходимото количество от ФЛУРОСТАР 200 и при
непрекъснато разбъркване добавете останалото количество вода.
СМЕСИМОСТ: Поради голямото разнообразие от продукти на пазара, е препоръцително
да се направи тест за съвместимост преди приложение в резервоарна смес с други
продукти.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТА МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
УПОТРЕБЯВАН:
Да не се прилага ФЛУРОСТАР 200 в разсадници и млади овощни насаждения.
Дъжд паднал един час след пръскането не влияе на ефекта от приложението.
Да не се пръска при ветровито време.
Продуктът не е за въздушно приложение.
За да се предотврати появата на устойчиви плевели смесвайте или редувайте с продукти
с различен начин на действие.
ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ:
Общи мерки: Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Ако се
почувствате зле, потърсете медицинска помощ (покажете етикета, където е възможно).
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция,
улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ
или на лекар.
При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. При поява на кожно дразнене:
Потърсете медицински съвет/помощ. Изперете замърсеното облекло преди повторна
употреба.
При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте
да промивате.
При поглъщане: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се
обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРЯ
Симптоми: дразнещ за кожата, очите и лигавиците при експериментални животни; крайни
органи на увреждане - черен дроб и бъбреци
Лечение: симптоматично лечение
При необходимост се свържете с Национален токсикологичен информационен център,
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов", Телефон
за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233 ; E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg ;
http://www.pirogov.bg
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:
Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да се осигури добра
вентилация в зоната на работа, за да се избегне образуването на пари. Избягвайте
вдишване на спрей.
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Предпазване на дихателните пътища: Ако начинът на употреба носи риск от експозиция
чрез вдишване, да се носят средства за предпазване на дихателните пътища.
Предпазване на ръцете: предпазни ръкавици
Предпазване на очите: Химически очила или защитни очила.
Предпазване на кожата: Да се носи подходящо предпазно облекло.
Да не се яде, пие и пуши по време на работа. Ръцете и другите изложени на експозиция
части от тялото да се измият с мек сапун и вода преди хранене, пиене, пушене, както и
преди да се напусне работното място. Изперете замърсеното облекло преди повторна
употреба.
Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Да се използва
подходящ съд за да се избегне замърсяване на околната среда
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се замърсяват водите с
този продукт или с неговата опаковка. Да не се почиства използваната техника в близост
до повърхностни води. Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или
пътища.
УКАЗАНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕВЕНТУАЛНА ФИТОТОКСИЧНОСТ, СОРТОВА
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ,
ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ
СЛЕДВАЩИТЕ
КУЛТУРИ
В
СЕИТБООБРЪЩЕНИЕТО:
ФЛУРОСТАР 200 може да бъде фитотоксичен за култури, които не са посочени в този
етикет. Освен това е фитотоксичен за семкови овощни, цитрусови и маслинови дървета,
ако листата или зелените части от растенията са напръскани директно. ФЛУРОСТАР 200
не се използва в разсадници и при млади дървесни растения.
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:
Да се съхранява само в оригинални опаковки, в хладни и добре вентилирани помещения,
далеч от напитки и храни за хора и животни. Да се пази от достъп на деца. Дръжте
контейнера затворен, когато не се използва. Да се съхранява на сухо място, далече от
източници на запалване и пряка слънчева светлина.
МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗЛИВАНЕ:
Да се предоставят подходящи защитни средства на аварийните екипи. Избягвайте
вдишване на парите.
Разлетият материал да се абсорбира колкото се може по-бързо с инертни твърди
вещества, като например глина или инфузорна пръст. Съберете разлятото. Да се
съхранява на разстояние от други материали.
Да се предотврати проникването в канализацията и питейната вода. Да се предупредят
съответните органи, ако течността проникне в канализацията или в обществените води.
Да се избягва изпускане в околната среда.
МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР:
Да не се влиза в зони на пожар без предпазни средства, вкл. и средства за дихателна
защита.
Да се използва пулверизирана вода или водна мъгла за охлаждане на изложените
контейнери. Да не се допуска използваната в борбата с пожара вода да замърси околната
среда. Средства за гасене: пяна, сух прах, въглероден диоксид, пулверизирана вода,
пясък. Избягвайте използването на силна водна струя.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ/ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДУКТА:
Изпразнете напълно съдържанието на опаковките, след което ги изплакнете трикратно,
като изсипете водата от изплакването в работния разтвор в резервоара на пръскачката.
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С остатъците от продукта и опаковките да не се предизвиква замърсяване на
повърхностни и подземни води. Да не се допуска изпускане на отпадъците в
канализацията. Празните опаковки не трябва да се използват за други цели. Съберете
остатъците от продукта и опаковките в специални, обозначени, плътно затварящи се
съдове, след което ги предайте на лице притежаващо разрешение по чл. 37 от Закона за
управление на отпадъците.
ТРАНСПОРТИРАНЕ: Да се спазват изискванията на Европейската спогодба за
международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО / ПРОИЗВОДИТЕЛ:
Globachem nv
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint-Truiden, Belgium
Tel. +32 11785717
ЛИЦЕ, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Суммит Агро Румъния СРЛ – клон България КЧТ
1164 София, ул. Бигла 39, партер, офис 2
тел: 02 / 962 49 01; факс: 02 / 962 48 76
СРОК НА ГОДНОСТ: 2 години
ПАРТИДА №: (виж опаковката)
ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО: (виж опаковката)
ТЕГЛО НЕТО: 0.25 – 0.5 – 1 – 5 л ℮
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